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Ks. Stanisław Haręzga 

WSPÓLNOTOWA LECTIO DIVINA (J 15,1-11) 

Przy założeniu, że w spotkaniu biorą udział wszystkie grupy istniejące w parafii, 

lectio divina należy przeprowadzić w kościele. Dobrze, jeśli każdy z uczestników 

otrzyma fragment tekstu J 15,1-11, który będzie przedmiotem wspólnotowej medytacji 

biblijnej. 

W procesji wejścia zostaje uroczyście wniesiony Ewangeliarz. Po dojściu do 

ołtarza kapłan niosący Ewangeliarz kładzie go na środku ołtarza i następuje jego 

okadzenie. 

Na wejście śpiewa się pieśń: „Być bliżej Ciebie chcę” (albo inną dostosowaną 

do tematyki medytowanego tekstu). 

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, 

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. 

Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, 

Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. 

Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, 

Za Tobą życiem swym iść jako cień. 

Daj tylko Boże dusz obecność Twoją czuć, 

Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. 

Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc, 

W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc. 

Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok, 

Niechaj mnie strzeże Twój, O Panie, wzrok. 

Po znaku krzyża i pozdrowieniu zebranych kapłan zwraca się do nich tymi lub 

podobnymi słowami: 

K. Drodzy Bracia i Siostry, jako członkowie różnych grup i wspólnot 

działających w parafii chcemy wspólnie przeżyć medytację biblijną, by pogłębić naszą 
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relację z Jezusem Chrystusem. Witam serdecznie wszystkich i zapraszam do modlitwy 

i kontemplacji Słowa Bożego. W postawie pokory i głębokiej wiary otwórzmy się na 

słowa Chrystusowej Ewangelii, byśmy doświadczyli ich przemieniającej i ożywiającej 

mocy, tak bardzo potrzebnej nam w codziennym życiu (chwila modlitwy w milczeniu). 

K. Módlmy się 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna,  ożywiaj naszą 

wiarę Jego słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, postępowali w rozumieniu 

tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

W. Amen. 

Komentator: Wszyscy wiemy, że Pismo Święte zostało napisane pod 

natchnieniem Ducha Świętego, dlatego w tej księdze jest On nadal obecny. Prośmy o 

potrzebne nam światło, byśmy mogli otworzyć się na tę obecność Ducha i otrzymać 

żywe Słowo, zdolne nas przemienić i umocnić w byciu prawdziwymi uczniami 

Chrystusa. 

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy, 

Twojej łaski nam trzeba. 

Niech w nauce postąpimy 

Objawionej nam z nieba. 

Niech ją pojmiem z łatwością, 

Utrzymamy z stałością. 

A jej światłem oświeceni, 

W dobrym będziem utwierdzeni. 

(lub inna pieśń do Ducha Świętego) 

Komentator: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii św. Jana, który będzie 

przedmiotem naszej lectio divina. Jest to alegoria o winnym krzewie. Oznacza to, że 

zewnętrzny poziom znaczeniowy tekstu odsyła do wewnętrznego, głębszego znaczenia. 
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O tym trzeba pamiętać, gdy będziemy słyszeć słowa, że Jezus jest winnym krzewem, 

Ojciec rolnikiem, a uczniowie latoroślami. 

Alegorię o winnym krzewie zapisał jedynie Jan ewangelista. Jezus opowiedział 

ją uczniom w Wieczerniku, przed męką. Można powiedzieć, że Jezus przez alegorię o 

winnym krzewie uwrażliwia uczniów na wierność Jego przyjaźni i przestrzega przed 

życiem jedynie w pozornej więzi ze swoim Mistrzem i Panem. 

Wsłuchajmy się z uwagą w tę opowieść Jezusa, gdyż jest najlepszym sposobem 

na zrozumienie tego, kim jesteśmy dla Niego i kim On jest dla nas. 

Śpiew przed Ewangelią (J 15,4.5b) 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże. 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże 

W czasie śpiewu przed Ewangelią ma miejsce procesja z Ewangeliarzem do 

ambony. Przed odczytaniem Ewangelii kapłan okadza Księgę. Po odczytaniu tekstu 

całuje Ewangeliarz i odnosi go na ołtarz. 

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. 

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi 

owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, 

które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak 

latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 

ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we 

Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca 

do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o 
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cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 

obfity przyniesiecie i staniecie się Moimi uczniami. 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 

tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna» 

Oto słowo Pańskie 

W. Chwała Tobie Chryste 

Śpiew odpowiedniego psalmu lub stosownej pieśni np.: 

Pan jest mocą swojego ludu, 

Pieśnią moją jest Pan. 

Moja tarcza i moja moc. 

On jest mym Bogiem, nie jestem sam, 

W Nim moja siła, nie jestem sam. 

lub: 

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. 

Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem. 

Dotknij Panie mego serca i oczyść je. 

Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnie mnie. 

Komentator: Po uroczystej proklamacji tekstu Janowej Ewangelii o winnym 

krzewie pozostajemy na pierwszym etapie lectio divina, czyli na etapie lectio, 

podejmując wysiłek zrozumienia tego, co usłyszeliśmy. Nie da się bowiem dotrzeć do 

zbawczego orędzia tekstu biblijnego bez odczytania jego sensu wyrazowego. Medytacją 

biblijną rządzi stałe prawo: im lepiej zrozumie się tekst, tym bardziej możliwe jest 

spotkanie w nim z żywym słowem Boga. Bliższe wyjaśnienie Ewangelii pomoże nam 

odpowiedzieć sobie na wiodące pytanie w lectio: co mówi tekst biblijny sam w sobie? 

LECTIO (wyjaśnienie kapłana prowadzącego spotkanie) 
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Mając przed sobą tekst Jezusowej alegorii o winnym krzewie, na początku 

zwróćmy uwagę na przywołany w niej obraz. Chodzi o winny krzew, który był znany i 

powszechny w żydowskiej kulturze agrarnej. W starotestamentalnej tradycji był 

symbolem Izraela, który wierny relacji z Bogiem cieszył się dobrobytem, albo z racji 

niewierności popadał w ruinę (por. Iz 5,1-7). 

Posługując się obrazem winnego krzewu, Jezus przyrównuje do niego samego 

siebie. W mowie objawicielskiej zaczynającej się od charakterystycznego „Ja jestem” 

nazywa siebie „prawdziwym krzewem winnym” (J 15,1). W porównaniu z fałszywym, 

niewiernym Izraelem (por. Jr 2,21) On jest „doskonałym krzewem winnym” Boga Ojca, 

który jako „rolnik” – Pan winnicy zapewnia jego żywotność. Natomiast swoich uczniów 

Jezus przyrównuje do „latorośli”, które winny trwać w Nim jako „winnym krzewie”. 

Jest to podstawowy, niezbędny warunek, aby „przynosili owoce” (J 15,2). Na taki 

istotny sens alegorii wskazuje aż dziesięciokrotne użycie słowa „trwać” (menein), które 

pięć razy łączy się z wyrażeniem „we Mnie” i dwukrotnie z wyrażeniem „w mojej 

miłości”; a także zwrot „przynosić owoc”, który występuje w mowie sześć razy. Na 

niezbędność głębokiej i zażyłej więzi z Jezusem wskazuje Jego kategoryczne 

stwierdzenie: „(...) beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5), w sensie zasługującego 

na zbawienie, na życie wieczne. 

Takie ukierunkowanie alegorii wynika z okoliczności, w jakich została 

wypowiedziana. Miało to miejsce w Wieczerniku przed męką Jezusa, która miała być 

dla Niego „godziną uwielbienia” (J 12,23-25), „przejścia z tego świata do świata Ojca” 

(J 13,1), zaś dla uczniów godziną zmagania się i próby miłości do swego Mistrza. 

Alegorię o winnym krzewie zapisał jedynie Jan ewangelista, gdyż jego wspólnota 

dręczona podziałami i prześladowaniami znalazła się w podobnej sytuacji, przeżywając 

kryzys wierności Chrystusowi. Przesłanie Jezusowej mowy aktualne jest dla każdego 

pokolenia Jego uczniów, którzy w każdym okresie historii doświadczają pokusy 

niewierności i odejścia, albo pozostają w stanie przeciętności, braku zaangażowania, 

jedynie pozornie trwając przy swoim Mistrzu i Panu, nie żyjąc owocnie Jego przyjaźnią 

i miłością. 

Zasadniczym celem trwania w Jezusie jest przynoszenie owoców. Znaczy to, że 

relację z Jezusem nie można pojmować abstrakcyjnie i teoretycznie, nie można też 
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uciekać w jakiś angelizm albo spirytualizm, ale ona winna ujawnić się w jakości 

codziennego życia. Ono staje się przestrzenią, w której dokonuje się proces 

oczyszczenia, tak by każdy zjednoczony z Jezusem, jak latorośl z winnym krzewem, 

mógł przynosić obfity i trwały owoc. Jezus mówi, że to sam Bóg Ojciec dokonuje tego 

oczyszczenia, przycinając każdą latorośl (J 15,2). W ten sposób nawiązuje On do 

cierpienia, które przeżywane w zjednoczeniu z Nim, oczyszcza i przyczynia się do 

wzrostu ofiarnej miłości. 

Źródłem oczyszczenia w celu przynoszenia owocu jest też otwarcie się na 

Jezusowe słowo. On sam mówi o tym, kiedy zwraca się do uczniów: „Wy już jesteście 

czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3). Oczyszczająca rola 

Jezusowego słowa polega na jego zbawczej mocy. Ten, kto na nią się otwiera, doznaje 

uzdrowienia z przeciętności i życia pozorami. Słowo Jezusa uzdalnia go też do przyjęcia 

Jego miłości i życia ewangelicznym radykalizmem. 

Przynoszenie owocu Jezus łączy również z trwaniem w Jego miłości, której 

udziela swoim uczniom. Jej źródłem jest miłość Boga Ojca w stosunku do Niego (J 

15,9). Sprawdzianem czy ta miłość jest udziałem Jezusowych uczniów pozostaje 

zachowywanie Jego przykazań, tak jak On wypełnił wolę swego Ojca (J 15,10). Wśród 

tych przykazań pierwszeństwo ma zawsze przykazanie wzajemnej miłości (por. J 

15,12). 

Na koniec naszej lectio zwróćmy jeszcze uwagę na cel przynoszenia owocu, co 

wpisane jest w status bycia uczniem Jezusa. Ono nie jest celem samym w sobie i nie 

może być powodem szukania własnej chwały, ale ma być oddawaniem chwały samemu 

Bogu (J 15,8). Jedynie wówczas udziałem Jezusowego ucznia może być pełna radość, 

będąca owocem Ducha Świętego i świadectwem obecnej w nim miłości Boga i Jego 

Syna Jezusa Chrystusa (J 15,11). 

Pieśń: Jezu, Tyś jest ... (lub inna) 

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, 

Niech ciemność ma nie przemawia do mnie dziś. 

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, 

Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. 
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Komentator: Po objaśnieniu Jezusowej alegorii o winnym krzewie przychodzi 

kolej na drugi etap lectio divina, czyli na medytację (meditatio). Jest to czas 

przeznaczony na osobistą odpowiedź każdego z nas na pytanie: O czym mówi do mnie 

słowo Boże? Chcąc znaleźć odpowiedź, koncentrujemy się na tych szczegółach tekstu, 

które mocniej do nas przemówiły i w ciszy je rozważamy. Otwierając się na światło 

słowa Bożego, pozwalamy, by dotykało te przestrzenie naszego życia, które wymagają 

interwencji Bożego Ducha. Pomocą w medytacji będą propozycje do osobistej 

konfrontacji swego życia z medytowanym słowem Bożym. 

MEDITATIO (kieruje nią prowadzący spotkanie) 

• Jezus, nazywając siebie „prawdziwym winnym krzewem” a nas „latoroślami”, 

wzywa do refleksji nad jakością naszej z Nim relacji. Odpowiedzmy więc sobie na 

pytanie jak sprawdzają się w naszym życiu Jezusowe słowa: Ja będę trwał w was, a wy 

we Mnie! 

• Bóg Ojciec dba o czystość i wierność naszej relacji z Jego Synem, 

oczyszczając nas przez cierpienie. Chodzi o takie cierpienie, które prowadzi do 

oczyszczenia, a nie jest wynikiem przeciętności i bylejakości naszego życia. Warto 

zapytać siebie z czym związane jest cierpienie w moim życiu? Jeśli doświadczam w nim 

oczyszczenia swojej relacji z Jezusem, warto mu się poddać, by wzrastać w miłości. 

• Trwanie w Jezusie możliwe jest przez trwanie w Jego słowie. Zgodnie z Jego 

obietnicą to ono nas oczyszcza i przygotowuje do wypełniania woli Bożej. Jaki jest mój 

kontakt ze słowem Bożym? Czy ono rozgrzewa moje serce i otwiera go na radykalizm 

chrześcijańskiego życia? 

• Zaproszenie Jezusa do trwania w Jego miłości mogą zrealizować jedynie ci, 

którzy otwierają się na nią, by być darem dla innych. Na ile miłość Jezusa sprawia, że 

moje życie odznacza się wiernością w zachowywaniu przykazań Bożych, na czele z 

przykazaniem wzajemnej miłości? Czy doświadczam z tego powodu wewnętrznej 

radości i pokoju? 

Czas na osobistą dłuższą refleksję 



8 

 

Komentator: Po usłyszeniu i przyjęciu Słowa w swoim sercu winna zrodzić się 

teraz nasza modlitwa (oratio) będąca próbą odpowiedzi objawiającemu się nam Bogu. 

Modlitwa wewnątrz lectio divina jest przede wszystkim modlitwą, którą podpowiada 

czytany przez nas tekst Ewangelii. Na jej formę i treść duży wpływ będzie miał również 

stopień konfrontacji własnego życia ze słowem Bożym. Wsłuchajmy się w nasze serca 

poruszone mową Jezusa i nawiązujmy z Nim dialog miłości. 

ORATIO (kieruje nią prowadzący spotkanie) 

• W wielokrotnym powtarzaniu zaproszenia do trwania w Jezusie Chrystusie 

odczytajmy przynaglenie do większej przyjaźni z Nim. Radujmy się nią i 

wypowiadajmy swą gotowość do trwania w niej aż do końca naszego życia. Od niej 

zależy przecież nasz wewnętrzny wzrost i życie wieczne. 

• Wracając do naszego wszczepienia w Chrystusa w chrzcie świętym, 

dziękujmy, że jesteśmy w Nim dziećmi Bożymi i dzięki Niemu mamy wszelkie 

możliwości, by się duchowo rozwijać i przynosić owoce życia chrześcijańskiego. 

Dziękujmy Chrystusowi, że Jego Słowo oczyszcza nas, a Jego miłość uzdalnia nas do 

ofiarnego życia dla drugich. 

• Trwanie w Chrystusie winno przekładać się na owoce, których często brakuje 

w naszym życiu. W modlitwie żalu i skruchy przepraszajmy Chrystusa za przeciętność, 

nijakość i jałowość naszego życia duchowego. Przepraszajmy też za ucieczkę od 

cierpienia, przez które Bóg chce nas oczyścić w miłości do Jezusa i przysposobić do 

przynoszenia większych owoców. 

• Zwróćmy się do Boga z prośbą, by pomógł nam odciąć się od tego, co 

wyjaławia nasze życie duchowe. Módlmy się w intencji tych, co żyją z dala od Chrystusa 

i wydają gorzkie owoce, by wrócili do przyjaźni z Nim. Prośmy dla siebie o wierność 

słowu Bożemu, o większą miłość do Chrystusa poprzez zachowywanie Jego przykazań. 

Kierując się podanymi sugestiami trwajmy przez chwilę na osobistej modlitwie! 

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, 

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. 
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Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, 

Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. 

Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, 

Za Tobą życiem swym iść jako cień. 

Daj tylko Boże dusz obecność Twoją czuć, 

Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. 

Komentator: Po modlitwie inspirowanej słowem Bożym w lectio divina 

przychodzi czas na kontemplację (contemplatio), na pytanie o konkretny owoc 

chrześcijańskiego życia. Konkretyzujemy go, wpatrując się w Jezusa Chrystusa i 

odkrywając w Nim nowe możliwości przynoszenia owoców nowego życia. Pomocą w 

skonkretyzowaniu naszych postanowień będą sugestie, jak usłyszane słowo Boże 

wprowadzić w czyn. 

CONTEMPLATIO (kieruje nią prowadzący spotkanie) 

• Zatrzymajmy się przy krótkim komentarzu św. Augustyna do rozważanej 

Ewangelii: „Albo krzew winny, albo ogień”. Na nowo wybierajmy krzew winny, a więc 

Jezusa i przyjaźń z Nim w każdej sytuacji naszego życia, by ocalić go na życie wieczne. 

• Skoro oczyszczanie mojej relacji z Chrystusem wiąże się zawsze z 

cierpieniem, nie będę od niego uciekał. Warto uświadomić sobie ten proces i wybrać te 

możliwości, które najbardziej oczyszczają i zanurzają w miłość Chrystusa. 

• Byłoby fałszem trwać w Chrystusie bez zachowywania Jego nauki, bez 

korzystania z Jego miłości w Eucharystii. Na Chrystusowe pragnienie trwania w nas 

odpowiedzmy nowym zaproszeniem, by obmył nas z grzechów i zanurzył w swojej 

miłości. 

• Przyjmijmy Jezusowe pouczenie o trwaniu w Nim w przyjaźni i przynoszeniu 

owoców życia chrześcijańskiego. Generalnie znaczy to żyć swoim powołaniem i 

poprzez dobre czyny przynosić chwałę Bogu. W głębszej więzi z Chrystusem 

zapragnijmy realizować swoje powołanie, iść dalej przez życie aż po osiągnięcie 

zbawienia wiecznego. 
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Czas na osobistą dłuższą refleksję 

Pieśń: Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan (refren) 

Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności, 

Na mych ustach chwała Jego nieustannie gości 

W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni! 

Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy Imię Jego! 

Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać 

i od wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić. 

Komentator: Po osobistej medytacji, modlitwie i kontemplacji we 

wspólnotowej lectio divina następuje dzielenie się usłyszanym i podjętym Słowem 

życia. Jesteśmy zaproszeni do dzielenia się teraz tym, co każdy przeżył osobiście. 

Należy unikać moralizowania i wypowiadania pouczeń, a mówić jedynie o sobie. 

Podsumowaniem czasu dzielenia się będzie spontaniczna modlitwa wiernych, w której 

będziemy wyrażać swoje intencje, do jakich doszliśmy na podstawie medytacji nad 

alegorią o winnym krzewie. 

Czas na dzielenie się Słowem 

Modlitwa wiernych 

K. Do Boga Ojca przez Chrystusa zanośmy nasze prośby i błagania ufni w to, że 

Jego łaska przyjdzie nam z pomocą. 

Wierni wypowiadają swoje intencje. 

Śpiew: Ojcze nasz 

K. Boże, Twój Syn powiedział, że jeżeli w Nim trwać będziemy, a słowa Jego w 

nas, spełni się nasza modlitwa. Wysłuchaj więc i tę modlitwę, którą teraz kierujemy do 

Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

Rozesłanie 

Prowadzący dziękuje wszystkim grupom za wspólną medytację biblijną, zachęca 

do osobistej lectio divina i podaje potrzebne ogłoszenia. Następuje błogosławieństwo 

Ewangeliarzem i rozesłanie. 
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Pieśń: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. 

Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem (refren) 

Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi, 

zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew, 

wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu; 

nowy człowiek powstanie w każdym z nas. 

Nowi ludzie w historię wpiszą miłość, 

wskażą drogi odnowy ludzkich serc; 

nowi ludzie przeżyją własne życie, 

tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat. 

Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój, 

w znaku wiary jednocząc cały świat; 

nowi ludzie przyniosą ziemi wolność, 

Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło. 

 


